BIJ DE KOFFIE

Appeltaart uit eigen keuken

STEENOVENGEBAKKEN BROOD

€ 3,40

met slagroom + € 0,60

Gevulde koek
Muffin
Haverkoek

€ 2,30
€ 2,00
€ 1,75

Gezond
Ham-kaas-komkommer-cherrytomaatjesei-rucola

Geitenkaas

Bourgondische kroket
€ 7,50

Twee boterhammen - drie eieren

€ 8,00

Twee boterhammen - drie eieren

Spinazie omelet

€ 7,00

Kip-ui-chilisaus-rucola-cherrytomaatjes-komkommer

EI GERECHTEN

Omelet Ham/kaas

€ 7,00

Rucola-tijm-walnoten-honing-avocadocherrytomaatjes

Kip

Omelet kaas

€ 6,50

€ 6,50

Twee boterhammen met twee kroketten mosterdmayonaise

Groentekroket

€ 6,50

Twee boterhammen met twee kroketten mosterdmayonaise

€ 8,00

Twee boterhammen - drie eieren

Power Omelet

€ 9,00

Spinazie-komkommer-cherrytomaatjes-avocadowitte kaas

Keuze uit wit of bruin casinobrood van Bakkerij Rijnbeek of
ovengebakken zuurdesembrood (+ 0,50)

SALADES

Salade kip

€ 9,50

Spinazie - rucola -kip - ui- chilisaus-noodleskomkommer-cherrytomaatjes

Salade geitenkaas
Spinazie - rucola -geitenkaas-tijm-walnotenkomkommer-cherrytomaatjes

€ 9,50

TOSTI'S

Tosti kaas
Tosti ham-kaas
Tosti met tomaat en bieslook
Tosti geitenkaas
Vlamtosti

€
€
€
€
€

2,80
3,00
3,60
3,60
3,60

Saus

€ 0,40

Keuze uit wit of bruin casinobrood van Bakkerij Rijnbeek

FRITUUR

WARME GERECHTEN

€ 10,50

Noodles met kip

€ 11,00

Frites met luxe snack
Keuze uit bourgondische kroket, kipcorn of mexicano
1 sausje

Drie stokjes saté met frites

€ 6,50

Soep uit eigen keuken

€ 5,10

Keuze uit kroket, frikandel of kaassouflé
1 sausje

Kip - ui- chilisaus-noodles-spinazie -komkommercherrytomaatjes

Satéschotel

Frites met snack

Met een snee zuurdesem brood en boter

Broodje met snack
Kroket, frikandel of kaassouflé

Broodje met luxe snack
Bourgondische kroket, kipcorn of mexicano

€ 5,70

€ 2,70
€ 3,30

PANINI'S

Kip/pesto

€ 5,00

VOOR BIJ DE BORREL

€ 5,00

Bittergarnituur (8 stuks)

€ 5,75

Bitterballen (8 stuks)

€ 5,25

Schaaltje nootjes

€ 1,80

Kipfilet, Goudse kaas en basilicumsaus

Caprese
Mozarella, tomaten en basilicumsaus

€ 5,00

Tonijn
Tonijn, Goudse kaas en tomaten

€ 5,00

Pulled Pork
Pulled pork, Goudse kaas en honing-mosterd saus

Bij ons kunt u ook terecht voor:
- kinderfeestjes
- feesten en partijen
- lunch met grote groepen
- (bedrijfs-)borrels
- high tea
-catering
Vraag aan onze medewerkers naar de mogelijkheden

